Årsmelding (2020)
Naturvernforbundet i Salten

ÅRSMELDING 2020
Vedtatt hovedfokus i 2020

Aktivisering av medlemmer
Fremmede arter
Plansaker relatert til naturverdier, klima og miljø
Miljøvennlig hverdag - klesbytte - fiksekvelder
Strandrydding

•
•
•
•
•

Aktiviteter

•
•
•

Minst 4 styremøter frem mot årsmøtet 2021
2 åpne medlemsmøter
Båldialog i lag med FNF

Det vi har gjennomført er uthevet
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Årsmelding

For perioden 1.1.2020 -31.12.2020
Årsmøte
Årsmøtet ble avholdt på digital plattform ZOOM 7.mai 2020
På grunn av koronasituasjonen var det ingen innledning. Og hadde vært utsatt,
men ble til slutt avholdt digitalt ved hjelp av folk fra sentralt.
Antall deltagere: 8 stk med stemmerett
Styret
Styret var uten møter i perioden jan 2020-mai 2020. Dette skyldes at avgående
styre var redusert Men også at nytt årsmøte ble forsinket pga Corona
situasjonen. Gjenværende styremedlemmer våren 2020 var Kaja LangvikHansen, Helene M Børsting og Rolf Steen.
I perioden mai 2020 desember 2020 ble det holdt 6 styremøter (5 digitale og 1
fysisk) og styret har bestått av:
Leder: Kaja Langvik-Hansen valgt frem til 2021
Magne Jensen – valgt 7.mai 2020 til 2022
Harald Breivik – valgt 7.mai 2020 til 2022
Anna Liva B. Stenmark valgt 7. mai 2020 til 2021
Anita Haugen valgt 7.mai 2020 til 2021 (flyttet høsten 2020)
Vara: Katharina Fagertun og Helene Børsting (valgt 7.mai 2020) til 2021
Kasserer: Therese Aronsen har vært kasserer i 2020 (ikke en del av styret)
Styret hadde et fysisk møte med middag på Lyst På august 2020.
Andre verv:
Terje C - leder Bodø Friluftsforum inntil mai 2020
Terje C-medlem i gruppe for ny forvaltingsplan for Junkerdalen
Nasjonalpark/overtatt av Zdenek Dvorák fra våren 2021.
Kaja L-H, medlem styret Naturvernforbundet i Nordland
Kaja L-H, styremedlem Jordvern Nordland fra høsten 2019- gjenvalgt 2020.
Valgkomite 2021 ble pga koronasituasjonen utvalgt av styret januar 2021 :
Rolf Steen og Håvard Eggen
Medlemmer
Lokallaget hadde 413 medlemmer ved årsskiftet.
Lokallaget hadde 401 medlemmer pr 31.1.2019
(Pr 25.01-2019 hadde vi 292 medlemmer.)
Økonomi
Vi har en god økonomi. Se egen sak om regnskap
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Vi er gode på å søke aktivitetstilskudd, og har også fått kr 6000 fra Bodø
kommune for prosjekt «Fremmede arter – Tromsøpalmefjerning». Med en stor
medlemsmasse har vi også en god grunninntekt.
I 2020 har vi et abonnement hos Power Office til bruk som regnskapsprogram.
Dette erstatter praksis med betalt kasserer.
Samarbeid med andre
Vi har arbeidet i lag med mange andre organisasjoner:
Framtiden i våre hender (fiksekveld/fiksefest)
Makerspace (Fiksefest)
Besteforeldrenes klimaaksjon (klimasøksmålet)
Salten Naturlag
Forum for Natur og friluftsliv - plansaker
Jordvern Nordland (Rønvikjordene/Ny bydel/Mørkved Sør)
RamSalten (strandrydding)
Naturvernforbundet i Nordland
Norsk Ornitologisk forening, plansaker, forskrift for fartsbegrensning til
sjøs/Sørfinnset, makrellterner i småbåthavna i Gildeskål.
I tillegg er vi en sentral del av "Grønt Forum" (Et forum for flere
miljøorganisasjoner i Bodø)

Hovedsaker
Fremmede arter
• 3 dugnader i Bodøsjøen, 2 i juni og en i august. 8 stk første gang, 4 de to
neste gangene.
• Kontakt med Bodø kommune/Fylkesmannen miljøavdeling v/Elisabeth
Nesheim-Hauge og Salten Naturlag
• Rolf har vært på private befaringer
• Utbetalt 6000 kroner fra Bodø kommune
Strandrydding/Plast
• Strandrydding 5.september – noe koronatiltak, totalt 14 stk.
I lag med RamSalten våtmarksenter. Aktivitetsmidler fra NNV
• TV-aksjonen (WWF) Et hav av muligheter. Vi hadde egen «Spleis» Digitalt
bidrag totalt ca 5000 kroner.
Oppdrett
• Havfarm - Hamarøy. Nordlaks søker om etablering av et stort og åpent
oppdrettsanlegg utenfor Tranøy. Saken følges fortsatt opp av
Naturvernforbundet i Narvik. Status i saken er ….
• Magne og Kaja deltok på NHO og Fylkeskommunen sitt workshop om
planlegging i regi av SeeRii og Nordlandsforskning. Tema var kystsonen i
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•
•

Nordland. 15.september, 14. og 15. oktober. Kaja var intervjuet av NRK
og var i kveldssendinga til NRK Nordland 15.septemer.
Klage på vedtak i Klagenemda Bodø kommune – tillatelse til etablering av
oppdrett i Breisundet Helligvær – Lofoten Sjøprodukter
Innspill i plansaker knyttet til oppdrett
• Store Kalvøya – Bodø – Gigante etablering av landbasert anlegg.
• Utvidet areal Edelfarm Saltdal kommune

Naturmangfold
• Harald og Jan Breivik i lag med NOF, fikk reversert et vedtak om at det var
lovlig med fugleskremmer «plastravn» i småbåthavna i på Inndyr i
Gildeskål.
• Deltatt på digitalt møte med Bodø kommune om «Handlingsplan for
naturmangfold» i lag med blant annet Salten Naturlag.
Reindrift
• Bakgrunn – Reindrifta i Nordland har store tap og problemer knyttet til
arealbruk, særlig i Salten har Doukta, Balvatnet og Saltfjellet
reinbeitedistrikt store utfordringer. Jerv, kongeørn og gaupe er en god del
av problemet. Kaja og Harald har søkt informasjon og sett på blant annet
tapstall, historie og utfordringer knyttet til rovdyr.
Marint verneområde Saltstraumen
Vernet i Saltstraumen har ført til en rekke negative konsekvenser av en ny
bruk av området. Saltstraumen er et unikt område i verdens målestokk. Vi
har etablert kontakt med Vebjørn Karlsen – medredaktør for facebooksiden
«Saltstraumen marine verneområde | Facebook»
Plansaker
• Innspill til reguleringsplaner for ny vannledning på Seines og strekningen
Kobvåg-Marvoll- Bodø kommune
• Innspill – dispensasjonssak utvidet areal for oppdrett Edelfarm- Saltdal
kommune
• Innspill til reguleringsplan – Kvalvikodden Bodø kommune
• Mørkved Handelsområde: Naturvernforbundet i lag med Framtiden levert
innspill til Mørkved Handelsområde. Dette var i hovedtrekk en støtte til
Jordvern Nordland sine argumenter mot prosjektet
• Innspill – Forskrift om fartsbegrensning til sjøs Bodø kommune
• Utbygging på Sørfinnset/Gildeskål kommune- Fylkesmannen godtok klagen
knyttet til manglende veirett. Byggesaken ble avvist. (I ettertid har
Kolstad eiendom levert privat søksmål til Karen Holm Johansen og Leif
Johansen)
• Utbygging/Reguleringsplan på Kvalnes/Bodø kommune-avventet svar i
løpet av 2020. Saken var sendt over til settefylkesmann i Troms og
Finnmark. Saken ble sendt over til settefylkesmann i Trøndelag på slutten
av året. Manglende KU er blitt vurdert av SFTF, men konklusjon er ikke
kommet. Venter på svar fra Statsforvalteren i Trøndelag.
Klassekampen skrev sommeren 2020 en flere siders artikkel om kampen
mot hyttebyen på Kvalnes.
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•
•

Sendt forespørsel til Bergmesteren om gruveuttak på Ljøsenhammeren
2019 – ikke noe avklarende svar i 2020.
Kommunedelplan for Skjerstadfjorden-ble vedtatt i Bodø og Fauske
kommune, delvis vedtatt i Saltdal i 2019. Fortsatt ikke vedtatt i 2020

Arrangementer vi har arrangert
/deltatt på - omtrentlig kronologisk

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Medlemsmøte i Ersvika – 18.januar 8 stk, innledning ved Arnfinn Pavall.
Servering av Maria Hauge, Ersvika Samiske Sidaa.
GRØNT FORUM – Presentasjon av Grønn Campus v/Tanja Ellingsen Nord
Universitet – 10 stk
Sykle for klima – Besøk av Normann Natland Besteforeldrenes
Klimaaksjon (felles sykling fra Stormyra til Saltstraumen)
Dugnad mot Tromsøpalme 3. og 10. juni og 3.august
Strandrydding 5.september- Karlsøyvær - 14 stk
Medlemsmøte på Sørfinnset – Gunnar Kvifte «Tap av naturmangfold»,
omvisning Nordvannet, Magnar Fagerli Sør-Salten NOF, Servering
Jerngryta AS (Karen H J). Deltagelser fra både familien til Holm Johansen,
Bodø og lokalt fra Gildeskål Totalt 15 stk. Trivelig og god stemning.
Fiksekveld 18.11 og 16.12 i Stormen. Hyggelig, men lite oppmøte.
Fiksefest i lag med Framtiden i våre hender 28.november hos Salmon
Center, vellykket på tross av lite oppmøte her også (Totalt 13 stk, 5
unger, 5 arrangører og musikk av Kim og Emilsen (Kim Lie og XX Emilsen)
Lysmarkering - klimasøkmålet 3.desember (NVF/BKA/NU) ca 10 stk
Rødt Bodø – medlemsmøte om Naturmangfold (Kaja)

Medieoppslagene/leserbrev
Klassekampen
BYGDA SOM VILLE LEVE | Klassekampen – lørdagsartikkel om Kvalnessaken og
de som er berørt
Telefonen som aldri kom | Klassekampen – kronikk Mathias Bjune leder
Folkeaksjonen for Kvalnes
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NRK Nordland:
Bruk av fugleskremmer på Inndyr:
Norsk Ornitologisk Forening vil anmelde Inndyr båtforening i Nordland for denne
fugleskremmeren – NRK
Fylkesmannen i Nordland snur, ber Inndyr Båtforening ta ned fugleskremmer
etter NOFs advarsel – NRK
Workshop om kystsoneplanlegging – innslag 15.september kveldsnyhetene
Naturvernforbundet i Saltenposten
Slapp først ikke inn på informasjonsmøte: Stor skepsis til et massedeponi på
Lund (saltenposten.no) – Mulig deponi på Øyneshøgda Fauske -FNF stilte opp på
folkemøte-ble nektet.
Naturvernforbundet med klar beskjed om vindkraft i Sørfold: - Stans samtalene
nå (saltenposten.no)
Naturvernforbundet i AN
Oppslag
• Firefeltsvei, Bodø | Sterkt imot firefeltsvei: – Inn til byene skal vi ikke ha
økning i biltrafikken (an.no)
• Nyheter, Klima | Nordmann (68) sykler 2.200 kilometer på 55 dager: I
Bodø fikk han drahjelp av denne gjengen
• Bodø, Nyheter | Kaja er lei av at folk bruker snarveien: – Det er på tide
med en påminnelse (an.no)
• Natur og miljø, Planter | Fortsetter kampen mot Tromsøpalmen: - Den har
skikkelig kraft i seg
• Jordvern, Bodø | Reagerer på at matjorda bygges ned: - Burde være mulig
å vurdere dette på nytt (an.no)
• Nyheter, Sulitjelma | Erik vil sette en gjeng søringer på prøve: – Det blir
nesten som «helvetesuka» (an.no)
• Gildeskål, Bodø | Frykter planene til storinvestor fra Bodø: - Vil være
ødeleggende
Leserbrev
Debatt, Klima | Debatten om iskanten i lag med Naturvernforbundet i Nordland
og klimanettverket
Debatt, Rønvikjordene | NEPEÅKEREN – er en åker ikke en BUSSHOLDEPLASS
(an.no) – for Jordvern Nordland
Debatt, Trafikk | LA OSS HOLDE FAST PÅ NULLVEKSTMÅLET (an.no)
Debatt, Utdatert fra NAF Avisa Nordland
Debatt, Nasjonalpark | Nordland – Europeisk nasjonalparkhovedstad – Zdenek
Dvorák
Sted og dato:
Bodø 2021 16.02-2021

Kaja Langvik-Hansen
styreleder
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